
 

Informacja na rok szkolny 2018/2019 

Informujemy, że kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej w 

formie STYPENDIUM SZKOLNEGO dla uczniów wynosi: 

▪  514,00 zł  netto /do dnia 30.09.2018 r./ 

▪ 528,00 zł netto na osobę w rodzinie od 01.10.2018r z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został 

złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. 

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium 

szkolnego wydawane będą od 29 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy Dygowo w pokoju 11.  

 

Przyjmowanie wypełnionych wniosków wraz z kompletem dokumentów: 

 od dnia 03 września 2018 r. do 14 września 2018 r. w godzinach: 08.00 -15.00 w Urzędzie 

Gminy Dygowo w pokoju 11. 

Uczniowie pełnoletni składają wnioski we własnym imieniu bądź rodzice, którzy zostali  

upoważnieni przez Wnioskodawcę do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu. 

WAŻNE!!! - stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie 

stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.  

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dygowo przysługuje w formie: 

▪ stypendium szkolnego, 

▪ zasiłku szkolnego.  

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie może 

przekraczać kwoty 514 zł do 30.09.2018r., a od 01.10.2018r. 528 zł netto) w szczególności gdy 

w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm,  narkomania a także gdy rodzina jest niepełna. 

W przypadku: słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - wnioski o przyznanie 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w 

terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

Stypendium szkolne nie przysługuje:  

• uczniom klas zerowych; 

• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dygowo, 

• uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów w danym roku szkolnym nie 

przekracza rocznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2, pkt. 2 

ustawy z dnia 28.11.2003 o Świadczeniach Rodzinnych, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa 

j.w.; 



• uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

(art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z 

późniejszymi zmianami). 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz 

lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego przy 

zachowaniu rozsądnej oceny sytuacji nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. 

klęska żywiołowa, pożar lub wypadek , w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub 

uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez 

ucznia, kradzież, którego skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia 

niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia, śmierć rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz konieczność ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, 

która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego 

realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały 

uszczerbek na zdrowiu członków rodziny).  

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 

Wymagane dokumenty 

• dowód osobisty do wglądu, 

• w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia dowód osobisty 

ucznia do wglądu oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o 

świadczenia w jego imieniu, 

• aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia, 

• dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:  

o z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie, 

o  tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub 

oświadczenie, 

o z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego - odcinek 

świadczenia, decyzja lub oświadczenie, 

o z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie, 

o zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów, 

• dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:  

o działalność na zasadach ogólnych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których 

była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz zeznanie za 

poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub 

oświadczenie, 

o działalność w formie uproszczonej - zeznanie podatkowe za poprzedni rok 

podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie, 

o działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie 

US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o 

osiągniętym dochodzie, 



o działalność w formie karty podatkowej - decyzja o ustaleniu wysokości karty 

podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie, 

• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu 

zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w 

przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty, 

• w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia 

alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych 

świadczeń 

• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o 

egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub 

oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów, 

• stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o 

jego wysokości, 

• w przypadku korzystania z pomocy GOPS Dygowo-  zaświadczenie potwierdzające 

wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, 

• dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów 

przeliczeniowych, 

• oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, 

• oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne. 

Uwaga: 

 W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu. 

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne 

dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem. 

 

 

 


